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МЮВЗУ № 4 “ Ъинайяткарын шяхсиййяти вя фярди криминал давранышы”. 
 

П Л А Н: 
Э И Р И Ш 
1. Ъинайяткарын шяхсиййяти вя структуру. 
2. Ъинайяткарын шяхсиййятинин тяснифаты вя типолоэийасы. 
3. Фярди криминал давранышын механизми. 
Н Я Т И Ъ Я 

Я Д Я Б И Й Й А Т: 
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Kollegiya qərarı:  “2019-cu ildə cinayətkarlığa qarşı mübarizə və ictimai 
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fəaliyyətinin nəticələri və qarşıda duran vəzifələr haqqında” 

2. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti. Bakı, 2016. 
3. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sual və cavablarda). 

Bakı, 2015. 
4. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sxemlərdə). Bakı, 

2017. 
5. Səməndərov F.Y. Kriminologiya. Dərs vəsaiti, Bakı, 2012. 
6. Rəhimov İ.M. “Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi” Bakı, 2014-, 320 səh. 
7. Qurbanov H., Mansurov V. Cinayətkarın şəxsiyyətinin kriminoloji 

tədqiqinin bəzi aspektləri // Azərbaycan polsinin tarixi və inkişaf 
perspektivləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları, Bakı – 2018, 
səh. 15-19 

8. Poznışev S.V. Kriminal psixologiya: Cinayətkar tiplər. Davranış subyekti 
kmi şəxsiyyətin, o cümlədən cunayətkarın şəxsiyyətinin psixoloji tədqiqi 
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nəşriyyatı. Bakı, 2012. 388 s. 

9. Хьелл Л., Зиглер Д. «Теории личности» 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007.   - 
Стр.607.  

10. Г.В. Горшенков, Е.А. Костыр, О.В.Лукичев «Криминология и 
профилактика преступлений». Санкт-Петербург, 2001. Учебник. 432 с. 

11. В.В. Романов. Юридическая психология. Учебник. 4-е изд., пере раб. и 
доп.  М., 2010. стр. 525. 

12. В.Н. Волков. Юридическая психология. Учебник для вузов. М., Закон и 
право. 2002. стр. 384 

13. Флоря Е.К. «Личность преступника: Криминологическое и уголовно-
правовое исследование: Автореферат дис. кан. юр. наук. М., 2003 . 

14.  А.Б.Сахаров «О личности преступника и причинах преступности в 
СССР» Москва-1961. 280 с. 

15.  Н.С.Лейкина  «Личность преступника и уголовная ответственность».     
Издательство Ленинградского Университета, 1968. 130 с. 
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16.  Кудрявцев В.Н., Минковский Г.М., Сахаров А.Б, «Личность 
преступника» Москва, 1975 г. стр. 272 

17. Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы 
индивидуальной профилактики преступлений.  Дис.. д-ра юрид. наук: 
12.00.08. – М.: РГБ, 2005 ( Из фондов Российской Государственной 
библиотеки). 

18. В.В. Лунеев.  Криминология – М.: Издательство Юрайт, 2013 . –  686 с. 
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22. М.Р.Казымов, Й.С.Абдуллайев. “Ъинайяткарлыьын ъоьрафийасы”. 
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преступного поведения. Горки, 1974. Дярс вясаити. 
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Э И  Р  И  Ш 
 

Kriminoloji tədqiqatların əsas obyektlərindən biri cinayətkarın 

şəxsiyyətidir. Məhz şəxsiyyət insan davranışının dərk olunmasının əsas 

vasitələrindən biridir. 

Şəxsiyyət termini latın mənşəli “persona” sözündən yaranmışdır . İlk 

əvvəl bu söz qədim yunan tamaşalarında aktyorlar tərəfindən üzlərinə 

taxılan maska anlayışını verirdi. Bu maskalar traqik və ya komik obrazı 

ifadə edirdi. Qeyd olunan hal insanların hər birinin özünəxas sosial 

simasının olmasını göstərir. 

Ə.Bayramov və Ə.Əlizadə fərd və şəxsiyyət anlayışlarının 

müqayisəsini apararaq qeyd edirlər ki, dünyaya fərd kimi gələn insan 

fəaliyyətə, özünü dərketməyə qadir olandan sonra şüurlu şəxsiyyətə 

çevrilir (3, s.238). Yəni, şəxsiyyətin məzmunu insanın fiziki xüsusiyyətləri 

ilə yox, sosial keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Psixoloqların əksəriyyətinin 

fikrincə, şəxsiyyətin əsas göstəricisi, onun təşəkkülünün başlanğıcı insanın 

öz “mən”ini “qeyri mən”dən seçməsidir. 

İnsanların rastlaşdığı və daim öyrənməyə çalışdıqları mürəkkəb 

problemlərdən sayılan onun öz təbiəti daha çox tədqiq edilmiş və daha 

çox cavabsız suallarla əhatələnmiş məsələlərdən sayılır. Bu səbəbdən 

şəxsiyyətin anlayışı və məzmunu haqqında fikirlər də kifayət qədər fərqli 

cəhətləri ilə seçilir.  

Ə.Bayramov və B.Əlizadə şəxsiyyətin mürəkkəb fenomen olduğunu 

diqqət önünə çəkərək, aşağıdakı xüsusiyyətlərini göstərirlər (4, s.110-111): 

1. İctimai fəallıq: şəxsiyyət öz fəaliyyət dairəsini ardıcıl surətdə 

genişləndirir, nəinki öz həyat yolunu müəyyən edir, həm də həyat şəraitini 

dəyişdirir, ən mürəkkəb həyati situasiyalarda öz daxili inamına və həyat 

mövqeyinə görə hərəkət edir. 
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2. Motivlərin davamlı sistemi: motivlərin maraqlar, əqidə və s. 

üstünlük təşkil edən sistemi formalaşır və onlar şəxsiyyətin istiqamətini 

müəyyən edirlər. 

3. Şəxsi məna: şəxsiyyətin tələbatına və s. uyğun gələn obyektlər 

onun üçün şəxsi məna kəsb edir. Bu cəhət birinci növbədə şəxsiyyətin 

sosial yönəlişləri və həyat mövqeyində, emosiya və hislərində, maraq və 

meyllərində özünün aydın ifadəsini tapır.  

4. Münasibətlər: insanın digər şəxslərlə ünsiyyəti, həmçinin özünə 

münasibəti onun şəxsiyyətini xarakterizə edir. Şəxsiyyətin mənlik şüuru 

da nəticə etibarı ilə onun münasibətləri ilə müəyyən olunur.   
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СУАЛ Ы. 1. Ъинайяткарын шяхсиййяти вя структуру.. 
 
 

Ъинайяткарын шяхсиййяти криминолоэийада башлыъа проблемлярдян бири 

сайылыр. Ъинайяткар давранышын тюрядилмясиндя ясас сябяблярдян мцяййян 

гисмини субйектив детерминантлар тутур. 

Щяр инсан бир тяряфдян биоложи, диэяр тяряфдян ися сосиал варлыгдыр. Ону 

биоложи варлыг кими сяъиййяляндирян хцсусиййятляр фярд термини, сосиал варлыг кими 

сяъиййяляндирян хцсусиййятляр шяхсиййят термини иля ифадя олунур. 

Шяхсиййят инсанын сосиал кейфиййятинин тящазцр формасыдыр. Бу 

кейфиййятляр инсанда анадан олдуьу андан йох, иътимаи мцнасибятлярин 

ахарында йараныр. Инсанын шяхсиййяти бир нюв иътимаи мцнасибятляр просесиндя 

сосиаллашманын мящсулу сайылыр.1 О, ъямиййятдя диэяр инсанларла цнсиййятдя 

олараг йашайыр вя шяхсиййят кими формалашараг инкишаф едир. Беляликля инсанын  

шяхсиййяти дедикдя, онун сосиал мцщитля ялагясини вя гаршылыглы тясирини юзцндя 

якс етдирян сосиал психолоъи хцсусиййятлярин ъями баша дцшцлцр. 

Ъинайяткарын шяхсиййяти дя инсанын сосиал мязмуну иля баьлыдыр. 

Ъинайяткарын шяхсиййятиня тясир етмякля биз ъинайяткарлыьа даьыдыъы тясир 

эюстярмиш олуруг. 

Криминолог алимлярин ъинайяткарын шяхсиййятинин анлайышына даир фикирляри 

мцхтялифдир. Онлардан бязиляри щесаб едирляр ки, ъинайятикарын шяхсиййяти дедикдя 

инсанын ъинайят тюрятмясиня шяраит йарадан криминоложи хцсусиййятляринин ъями 

кими мцяййян гисм алимлярин фикринъя  ися ъинайткарын шяхсиййяти дедикдя 

ъинайят тюрятмиш, иътимаи мараглара мянфи мцнасибят бясляйян, иътимаи тящлцкяли 

йол сечян инсан баша дцшцлцр. 2 

Karl Rodjers şəxsiyyəti bizim həyəcanlarımızın özəyi hesab edərək, 

onun mütəşəkkil, uzunmüddətli məzmuna malik olduğunu, Qordon Olport isə 

şəxsiyyətin daxili məzmununun xarici aləmlə qarşılıqlı əlaqədə və dəyişkən 

xarakterdə olduğunu bildirirdi. Erik Eriksona görə fərd həyatı boyu bir neçə 

                                      
1 Г.В. Горшенков, Е.А.Костыр, О.В. Лукичев. Криминология профилактика преступлений. Санкт-
Петербург, 2001. Учебник. стр. 5-8. 
2 С.М.Иншаков. Криминология. Москва, 2002. Учебник. стр. 15-16. 
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psixososial krizislərdən keçir və onun şəxsiyyəti krizislərin nəticələrinin 

funksiyası kimi formalaşır. Corc Kelli isə şəxsiyyəti hər bir insana mənsub 

olan və həyat təcrübəsini dərk etmə bacarığı kimi təsvir edirdi. Albert Bandura 

şəxsiyyəti fərd, davranış və mühitin qarşılıqlı əlaqəsi kimi tədqiq edirdi. 

Şəxsiyyətin tədqiqi ilə bağlı müxtəlif modellər mövcud olsa da, onun 

səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təsnifatında  müəyyən qədər oxşarlıqlar vardır. 

Əksər mütəxəssislər şəxsiyyətin mahiyyətinin ictimai münasibətlərin məcmusu 

ilə bağlı olduğunu, həmçinin ictimai proseslərin təsiri nəticəsində dəyişməsi 

fikrini  dolayısı və ya bilavasitə olaraq vurğulayırlar. 

V.N.Volkov dünyada bir-birini təkrarlayan şəxsiyyətin olmadığını 

vurğulayaraq hesab edirdi ki,  şəxsiyyət dedikdə aşağıdakılar başa 

düşülməlidir : 

1. Sosial münasibətlərin və düşünülmüş fəaliyyətin subyekti. 

2. Onu xarakterizə edən sosial əhəmiyyətli bioloji xüsusiyyətlərin 

dayanıqlı sistemi. 

3. Psixikanın həyat prosesində əldə edilmiş imkan və xüsusiyyətlərinin 

daşıyıcısı. 

Şəxsiyyət haqqında elmi-nəzəri müddəaların zənginliyi bu sahədə 

müxtəlif nəzəriyyələrin və istiqamətlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Ziqmund Freydin psixodinamik nəzəriyyəsi, Alfred Adlerin fərdi nəzəriyyəsi, 

Qustav Yunqun analitik nəzəriyyəsi, Erik Eriksonun psixososial nəzəriyyəsi, 

Erix Fromun humanistik nəzəriyyəsi, Karen Xorninin sosial-mədəni 

nəzəriyyəsi, Qordon Olportun dispozisional nəzəriyyəsi, Hans Ayzenkin 

şəxsiyyətlərin tipləri nəzəriyyəsi, Albert Bandura və Culian Rotterin sosial-

koqnitiv nəzəriyyəsi, Corc Kellinin koqnitiv nəzəriyyəsi, Abraham Maslounun 

humanistlik  nəzəriyyəsi, Karl Rodcersin fenomenal nəzəriyyəsi şəxsiyyətin 

öyrənilməsinin daha çox tanınmış istiqamətlərindən sayılır. 

Aparılmış tədqiqatların mərkəzində insanın şəxsiyyəti olduğundan bu 

haqda təlimlər maraq mərkəzində olmuş, problemli məsələlərin əhatə dairəsi 

ilə seçilmişdir. Şəxsiyyətin məzmununun tədqiqi nə qədər diqqəti cəlb etsə də, 
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insan davranışının yaranmasına təsir edən halların öyrənilməsi bir o qədər 

əhəmiyyətinə görə seçilir. Çünki, məhz şəxsiyyət insanın sosial siması olmaqla 

onun davranışını istiqamətləndirir. Şəxsin davranışına təsir edən və onu 

müəyyən mənada istiqamətləndirən halları iki qrupa bölməklə təsnifatını 

vermək olar: daxili və xarici. 

Daxili hallar dedikdə insanın fərdiliyini və özünəməxsusluğunu bildirən 

psixoloji keyfiyyətlər başa düşülür. Lakin insanın daxilində formalaşan 

psixoloji hallar ətraf mühitin təsiri nəticəsində yaranaraq şəxsiyyətin 

strukturunda sabit hala çevrilir. Xarici mühit, sosial təcrübə insanın daxili 

aləmindən, psixikasından, düşüncəsindən keçərək davranışı istiqamətləndirir. 

Şəxsiyyətin tədqiqinə həsr edilmiş digər araşdırmanın tərəfdarları hesab 

edirlər ki, şəxsiyyət – onu təşkil edən üç cəhətin məcmusudur: biogenetik 

qabiliyyət (imkan), sosial amillərin təsiri (mühit, şərait, normalar, 

tənzimedicilər) və onun psixo-sosial nüvəsi – “məni” (7, s.283). Bu əsasda 

şəxsiyyətin psixi xarakteri, fəaliyyət istiqaməti, tləbat və mənafeyi, əqidə və 

dünyagörüşü formalaşır, inkişaf edir. Onlar da həmçinin şəxsiyyətin sosial 

hissələrinin – şəxsi ləyaqət, borc, vicdan, mənəvi-estetik prinsiplər və s. 

formalaşması üçün zəmin yaradır. Bütün bu psixo-sosial proseslər isə 

şəxsiyyətin mənlik  şüuru və dünyagörüşünü tənzimləyir və istiqamətləndirir. 

Фикримизъя ъинайяткарын шяхсиййяти   ъинайят тюрятмиш шяхси характеризя 

едян вя онун ъинайяткар давранышына тясир эюстярян сосиал психоложи, 

психофизиоложи, сосиал-демографик, ъинайят-щцгуги яламятлярин,  хцсусиййятлярин, 

ялагя вя мцнасибятлярин ъямидир. 

Ъинайяткарын шяхсиййяти  криминоложи нюгтейи нязярдян ону характеризя 

едян хцсусиййятлярин ъяминдян ибарят структура маликдир. Ъинайяткарын 

шяхсиййятинин структуруна ашаьыдакы яламятляр аиддир: 

1. Сосиал-демографик яламятляр: 

- ъинси; 

- йашы; 

- тящсили; 
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- сяняти вя мяшьулиййят нювц; 

- аиля вязиййяти; 

- мадди тяминат; 

- шящяр вя йа  кянд сакини. 

2. Ъинайят-щцгуги яламятляр: 

- ъинайяткар гясдин истигамяти; 

- ъинайяткар давранышынын мотиви; 

- ъинайятдя сырави вя йа тяшкилатчы ролу; 

- ъинайяткар давранышынын фярди вя груп  характери; 

- ъинайяткар даыранышын илкин вя йа ресидив характери. 

3. Сосиал ролу вя статусу: 

- иътимаи-сийаси сащядя; 

- цмуммцлки мцнасибятляр сащясиндя; 

- истещсал сащясиндя; 

- аиля-мяишят сащясиндя. 

            4. Рущи хасся вя хцсусиййятляр: 

-  ягли инкишафын сявиййяси вя интеллекти; 

- габилиййяти, вярдиш вя баъарыьы; 

- емосионал хцсусиййятляри; 

- ирадя вя кейфиййятляри. 

          5. Мяняви хасся вя хцсусиййятляр: 

            - мараг вя тялябатлары; 

            - гиймятляндирмя истигамятляри вя щяйати эюзлямяляр; 

            - мцхтялиф сосиал вя мяняви дяйярляря мцнасибяти; 

             - вярдишляри вя мейлляри. 

Шяхсин ъинайят тюрятмясиня тякан верян хцсусиййятляри мцяййян дювр 

ярзиндя йараныр вя онун “крминоэен” шяхсиййят кими  формалашмаасына сябяб 

олур. Криминоэенлик ъинайят тюрятмяйя мейли иля сечилян шяхсин 



 10 

характеристикасыны якс етдирир. О, инсанда анаданэялмя олараг мювъуд олмур, 

онун фярди хцсусиййтляринин  негатив микромцщитля тясири просесиндя йараныр.1 

Щяр щансы ъинайятин баш вермяси ещтималынын тящлили инсанда йаранмыш  

негатив вя позитив истигамятлярин  мцгайисясиня ясасланыр. Беля мцгайисянин 

кейфиййят эюстяриъиси ися ъинайяткар шяхсиййятин криминоэенлийидир. Бу сябябдян 

дя ъинайят шяхсиййятин криминоэенлийинин обйектив вя реал эюстяриъиси сайылыр. 

Лакин криминоэенлик ъинайятин тюрядилмяси иля башланыб онунла бярабяр йох 

олмур. 

Криминоэен шяхсиййят йалныз бир нятиъя кими дейил, щямчинин онун 

формалашмасы просеси дя нязярдян кечирилмялидир. Криминоэен шяхсиййятин 

формалашмасы ъинайятин тюрядилмяси анындан чох яввял башлайыр вя сону ъинайят 

тюрядилдикдян сонра да давам едя биляр. 

Криминоэен шяхсиййятин формалашмасы вя инкишаф мярщяляляри ашаьыдакы 

кимимидир.2 

Ы мярщяля: Ушаглыг дюврцндя, аилядя шяхсдя иътимаи мараглара, сосиал 

гадаьалара лагейд мцнасибятин йаранмасы; иътимаи давраныш гайдаларындан 

асылы олмайан щяйат тярзинин кечирилмясиня цстцнлцк верилмяси. 

ЫЫ мярщяля:  Гейри-яхлаги щярякятлярин вя ъинайят мясулиййятиня сябяб 

олмайан щцгугпозмаларын тюрядилмяси. 

ЫЫЫ мярщяля:  Ъинайятин тюрядилмяси иля артыг криминоэен шяхсиййят 

формалашыр. Ъинайятин тюрядилмяси ганунауйьун  фактдыр вя шяхсин криминал-

лашмасынын сяъиййяви хцсусиййяти щесаб едилир. 

ЫВ мярщяля: Бу мярщяля шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб едилдийи андан 

башланыр. Ъинайят тюрятмиш шяхс 2 сечим гаршысында галыр. Онун шяхсиййяти 

эяляъякдя дя криминаллашмаьа давам едя биляр, йа да ки, щямин шяхс ислащ 

олунараг позитив щяйат тярзини сечир вя шяхсиййятин криминоэенлийи йох олур. 

Яэяр шяхс ислащ олундугдан сонра йенидян ъинайят  тюрядирся, онда онун 

шяхсиййяти йенидян криминаллашмаьа  башлайыр. 

                                      
1 В.Н.Бурлаков, Н.М.Кропачев. Криминология. Санкт-Петербург, 2002. Учебник. стр.69. 
2 Г.В. Горшенков, Е.А.Костыр, О.В.Лукичев. Криминология и профилактика преступлений. Санкт-
Петербург, 2002. Учебник. стр.61. 
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Сон елми тядгигатлардан сонра криминолог алимляр сцбут етмишляр ки, 

шяхсин ъинайяткар  давранышына  тякан верян ясас факторлардан бири дя психи вя 

йа физики анормаллыглардыр (С.В.Бородин, Н.Д.Гомонов,  В.П. Йемелйанов, 

А.П.Закалйук). Мцяййян едилмишдир ки, биолоъи факторлар (психи вя физики 

анормаллыглар) шяхсин криминаллашмасыны  истигамятляндиря вя щятта  

стимуллашдыра биляр. 

Психи вя физики анормаллыглара ашаьыдакылар аиддир.1  

- алкоголизм; 

- психопатийа (рущи фяалиййятин позулмасы, рущи хястялик); 

- мяркязи синир системиндя хясарятляр; 

- наркоманийа; 

- шизофренийа (дайаныглы   ремиссийа вя еплепсийа мярщялясиндя) вя с. 

Психи вя физики анормаллыг автоматик олараг ъинайятин тюрядилмясиня 

сябяб олмур. Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайяткар давраныша йалныз бир психи вя 

йа физики позунту щалы тясир етмир, бир нечя щал комплекс тяшкил едяряк психоложи 

синдром щалыны алыр. 

Айры-айры ъинайятлярин тюрядилмяси иля психоложи вя йа физики анормаллыглар 

арасында  дайаныглы гаршылыглы ялагяляр мювъуддур. Апарылмыш тядгигатлар 

заманы мцяййян едилмишдир ки, шяхсдя олан анормаллыглар  аьыр зоракы 

ъинайятлярин  тюрядилмяси сябяб олур. 

Сыра 
нюмряси 

Ъинайят тюрятмиш шяхсдя 
олан психи  анормал 

щалын ады 

Тюрядилмиш ъинайятин 
нювц 

ГЕЙД 

1. Алкоголизм гулдурлуг, 
сойьунчулуг, 
хулиганлыг. 

 

       2. психопатийа, мяркязи 
синир системиндя 
хясарятляр 

гясдян адамюлдцр-мя, 
зорлама, гулдур-луг, 
сойьунчулуг. 

 

      3. сизофренийа гясдян адамюлдцр-мя, 
хулиганлыг. 

 

      4. наркоманийа гясдян адамюлдцр-мя, 
хулиганлыг, оьур-луг. 

 

 

                                      
1 В.Н.Бурлаков, Н.М.Кропачев. Криминология.  Санкт-Петербург, 2002. Учебник. стр. 72-73. 
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СУАЛ 2.  Ъинайяткарын шяхсиййятинин тяснифаты вя типолоэийасы.  
 

Жинайят тюрятмиш шяхсляр психолоъи, сосиал демографик, жинайят щцгуги, 

сосиал ролу вя статусу иля баьлы яламятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Ейни 

заманда бу яламятляря ясасян онлар арасында охшарлыг вардыр вя бу жящят 

онлары мцяййян сабит групларда бирляшдирир. Гейд едилян яламятляр жинайят 

тюрятмиш шяхслярин тяснифатынын вя типолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. 

Тяснифляшдирмя заманы жинайяткарлар ващид, фярди яламятляриня эюря 

груплара бюлцнцр, типолоэийада ися бу груплара хас олан хцсусиййятлярин жями 

цмумиляшдирилир. 

Тяснифат жинайяткарлыьын юйрянилмяси методларындан биридир. Онун 

кюмяйи иля жинайяткарлыьын инкишафынын юзцняхас жящятляри, структур вя 

динамикасы, хябярдар олунмасы тядбирляри, сябяб вя шяраити мцяййян едилир. 

Щцгуги статистикада жинайят тюрятмиш шяхслярин ашаьыдакы гайдада 

тяснифатына раст эялмяк олар: 

1) жинсиня эюря: киши, гадын; 

2) йашына эюря: 14-15; 16-17; 18-24; 25-29; 30-40 йаш; 

3) тящсилиня эюря: али вя орта хцсуси тящсилли; орта (тамам вя натамам) 

тящсилли; 

4) жинайят тюрядилян вахт пешясиня эюря: фящля; гуллугчу; кянд тясяррцфаты 

ишчиляри; сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар; малиййя-кредит вя йа банк 

системинин ишчиляри; дювлят идарячилийи системинин ишчиляри вя с. 

5) йашайыш йериня эюря: шящяр вя йа кянд ящалиси; даими сакин; мигрант вя 

с; 

6) вятяндашлыьына эюря: юлкя вятяндашы; харижи юлкя вятяндашы; МДБ-йя 

дахил олан юлкялярин вятяндашы; вятяндашлыьы олмайан шяхсляр; 

7) жинайяткар фяалиййятин интенсивлийин эюря: илк дяфя; тякрар; ресидив; 

8) жинайяткар фяалиййятин характериня эюря: груп щалында, яввялжядян 

ялбир олан бир груп шяхс; мцтяшяккил дястя, жинайяткар бирлик; 

9) жинайят тюрядян анда шяхсин вязиййятиня эюря: сярхош вязиййятдя. 

Типолоэийа ися тяснифата нисбятян даща дярин елми дяркетмя тяляб едир. 
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О, тядгиг едилян обйектин охшар вя фяргли жящятляринин мцяййян едилмясиня 

ясасланыр вя онларын дцзцлцшцну якс етдиряряк ганунауйьунлугларыны юйрянир. 

Жинайят тюрятмиш шяхслярин типляри криминолоъи тядгигатлар заманы 

ашаьыдакы хцсусиййятляр нязяря алынмагла тядгиг едилир: 

1) жинайятин тюрядилмясиня сябяб олан давранышын характери; 

2) микромцщитин характери; 

3) жинайят тюрятмямишдян яввял шяхсин давранышынын жинайят тюрятдикдян 

сонракы давранышы иля ялагяси. 

Жинайят тюрятмиш шяхслярин ашаьыдакы типляри вардыр: 

1. Тясадцфи (ещтийатсыз) тип: - жинайяти ещтийатсызлыгдан тюрядян шяхсляр. 

2. Шяраитин тясири алтында жинайят тюрядян (ситуатив) тип:- харижи мцщитин гейри 

гянаятбяхш тясири алтында жинайят тюрядян шяхсляр. 

3. Гяддар тип: - яввялляр дяфялярля жинайят тюрятмиш, лакин онлара эюря щеч 

бир жинайят-щцгуги тясиря мяруз галмамыш шяхс. 

4. Хцсусиля гяддар тип: - жинайят щцгуги тясиря мяруз галмаьына 

бахмайараг йенидян жинайят тюрятмиш шяхс. Лакин гейд едилян типя аид олан 

шяхслярдя криминал йюнцмдя ихтисаслашма мювжуд дейилдир. 

5. Пешякар тип: - бу типя аид олан шяхсляр криминал йюнцмдя ихтисаслашыр 

вя мадди дурумларынын мянбяйи жинайяткар фяалиййятдир.  

Криминолоъи ядябиййатларда жинайяткарын шяхсиййятинин типолоэийасынын 

диэяр бир бюлэцсц дя вардыр.1 Гейд едяжяйимиз бу типлярдя ясас мейар 

жинайяткарын шяхсиййятинин сосиал йюнялишидир (негатив вя йа позитив). 

1. Профессионал тип: Бу жинайяткарын шяхсиййятинин ян тящлцкяли типидир. 

Шяхсиййят тамамиля негатив йюнцмдя формалашмышдыр. Яхлаги вя мяняви 

дяйярляря тамамиля етинасыз мцнасибяти иля сечилир. Бу тип тякрар жинайятлярин 

тюрядилмясиня йюнцмлцдцр вя юз тяшяббцсц иля жинайятин тюрядилмяси цчцн сябяб 

ола биляжяк шяраитин йарадылмасында актив сяй эюстярир. Гейд етди-йимиз типя 

профессионал жинайяткарлары мисал эюстярмяк олар. 

2. Ади тип: Жинайяткарын шяхсиййятинин бу типиня аид олан хцсусиййятляр 

                                      
1 В.Н.Бурлаков, Н.М.Кропачев. Криминология. Санкт-Петербург, 2002. Дярслик. сящ. 80-81. 



 14 

ашаьыдакылардыр: 

- шяхсиййятин сосиал йюнялишинин негатив компонентляри зяиф инкишаф 

етмишдир; 

- шяхсиййятин сосиал-психолоъи хцсусиййятляри гейри-сабит вя зиддиййятлидир; 

- щцгуги дцшцнжя сявиййясинин ашаьы олмасы, мяняви дяйярляря уйьун вя 

йа зидд олан щярякятляр арасында дягиг сярщяддин мцяййян едилмямясидир. 

3. Гейри-сабит (дяйишкян) тип: 

- шяхсиййятинин сосиал йюнялишиндя сабит вя йа ящямиййятли дяйишмяляр 

йохдур, позитив вя негатив компонентляр демяк олар ки, бярабярдирляр. Лакин 

онларын инкишаф тенденсийалары зиддиййятлидир вя бу жящят дя криминоэенлийин 

азалмасына вя артмасына сябяб олур. Жинайятя гядяр мцхтялиф 

щцгугпозмаларын вя йа гейри яхлаги щярякятлярин тюрядилмяси ещтимал едилир. 

4. Ещтийатсыз (сящлянкар) тип: 

- шяхсиййятин сосиал йюнялишинин позитив компонентляри, негатив 

компонентляря нисбятян чохлуг тяшкил едирляр. Жямиййятдя мювжуд олан сосиал 

нормалара йцнэцл фикирлиликля йанашыр. Бу типя хас олан шяхсляр адятян аз аьыр 

жинайятляри тюрядир. 

5. Тясадцфи тип: 

- шяхсиййятин сосиал йюнялишинин йалныз позитив компонентляри инкишаф 

етмишдир; 

- жинайяти йалныз дюзцмсцз щяйат тярзинин тясири нятижясиндя тюрядир; 

- бу тип яксяр щалда ижтимаи тящлцкяли ямяли тягсиркарын щцгугазидд 

щярякяти нятижясиндя йаранмыш эцжлц рущи щяйажан вязиййятиндя, йа да ки зярури 

мцдафия щяддини ашмагла тюрядир. 

А.И.Долгова ися криминоэен шяхсиййятин жинайятин тюрядилмяси шяраитинин 

факторлары иля гаршылыглы ялагясинин характериндян иряли эяляряк жинайяткарын 

шяхсиййятинин ашаьыдакы типлярини эюс-тярмишдир:1 

1. криминоэен тип; 

2. тясадцфи тип. 

                                      
1 А.И.Долгова. Криминология. Москва, 1997. Дярслик. сящ. 303-305. 
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Криминоэен тип юзц дя ашаьыдакы алт типляря бюлцнцр: 

а) ардыжыл-криминоэен тип: - шяхсиййяти яхлаг вя щцгуг нормаларынын 

мцнтязям позулдуьу микромцщитдя формалашыр. Жинайят ади давранышдан 

йараныр. Жинайятин тюрядилмя вязиййяти беля шяхсляр тяряфиндян фяаллыгла йарадылыр; 

б) ситуатив-криминоэен тип: - Шяхсиййяти зиддиййятли микромцщитдя 

формалашыр. Жинайят ясасян сосиал-игтисади, мяняви хцсусиййятлярин тясири 

нятижясиндя тюрядилир. Жинайятя беля шяхсиййяти онун микромцщити вя яввялки 

щяйат тярзи эятирир; 

ж) ситуасийалы тип: - бу типя аид олан шяхслярин шцур вя давранышларында 

онун микромцщитинин гейри-яхлаги елементляри олса да, онлар юзлярини аз бирузя 

верир. Жинайяти юз эцнащы сябябиндян баш вермяйян вя йа таныш олмайан 

вязиййятин щялледижи тясири алтында тюрядирляр.  

Ейни заманда беля шяхсиййятляр юзцнцн вя башгасынын щцгугазидд 

щярякятляриня бяраят газандырмаьа чалышырлар. 
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СУАЛ 3. Фярди криминал  давранышын механизми. 

Жинайят инсанын щяр щансы диэяр ямяли кими шяхсиййятин фярди 

хцсусиййятляринин обйектив шяраитля гаршылыглы тясиринин нятижясидир. Фярди криминал 

давраныш механизминин юйрянилмяси жинайяткарын шяхсиййяти щаггында 

тялимлярин (консепсийаларын) ясас вя айрылмаз щиссяляриндян биридир. 

Шяхсин криминал давранышынын мязмунуну тяшкил едян криминоэен 

кейфиййятляр ани йаранмайараг мярщяляли характер дашыйыр. Ялверишсиз щяйат 

тярзинин тясири нятижясиндя шяхсдя негатив тясяввцрляр, бахышлар йараныр, даща 

сонра цзунмцддятли негатив тясирин нятижясиндя бу кейфиййятляр давамлы вя 

сабит щал алыр , жинайяткар давранышын мотивини формалашдыран факторларын 

йаранмасынын ясасыны тяшкил едир. Криминал давраныш механизминин йаранмасы 

мярщяляляри жинайяткарларын айры-айры типляриндя мцхтялиф олур. Шяхсин жинайят 

тюрятмяси онда олан криминоэен кейфиййятлярин чох вя йа аз олмасындан 

асылыдыр. 

1. Сосиал щяйатын мцхтялиф тязащцрляри ашаьыдакы щалларда жинайятин 

сябяби ола билярляр: 

- криминоэен кейфиййятлярин формалашмасынын сябяби олдугда; 

- криминоэен кейфиййятлярин сабит щала кечмясинин ясас фактору олдугда; 

- щцгугауйьун давраныша мане ола биляжяк щалдырларса; 

- жинайяткар давранышы мцмкцн едя биляжяк шяртя чеврилдикдя; 

- жинайятин гаршысыныалма системинин еффективлийиня манея йаратдыгда; 

2. Жинайяткар давранышын формалашмасы заманы шяхсиййятин вя обйектив 

факторларын (щяйат тярзи, шяхсиййятин мяняви формалашмасы шяраити) гаршылыглы 

тясиринин ашаьыдакы вариантлары мювжуддур: 

- шяхсиййят ялверишсиз шяраитдян тамамиля асылы вязиййятя дцшцр; 

- жинайятин тюрядилмясиндя шяхсиййятин вя обйектив факторларын ролу 

бярабярдир; 

- шяхсиййят жинайяткар давранышын формалашмасында обйектив 

факторлардан асылы дейил вя жинайятин тюрядилмясиндя ясас ролда чыхыш едир. Йяни 

юзц жинайяткар давранышы шяртляндирян шяраити йарадыр. 
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Фярди криминал давраныш механизминдя жинайятя щазырлыг мцщцм йер 

тутур вя ашаьыдакы нювляри вардыр: 

- мяжбури: мадди ещтийажын тясири нятижясиндя жинайятя щазырлыг;  

- ситуатив: шяхсин етдийи ямяля эюря жязасыз галмасы иля ялагядар йени 

жинайятя щазырлыьы. Ещтийажынын юдянилмяси цчцн о, жинайят йолуну даща ялверишли 

сайыр; 

- стратеъи: кяскин ещтийажын тясири нятижясиндя йаранмайан щазырлыг. 

Жинайятин тюрядилмяси цчцн криминал щазырлыьын универсаллыьына эюря 

ашаьыдакы нювляри вардыр: 

- истянилян жинайятя щазырлыг (универсал щазырлыг); 

- мцяййян нюв жинайятляря щазырлыг (зоракы, тамащла баьлы вя с.); 

- шяраитдян асылы олараг йалныз конкрет жинайятляря щазырлыг. 

Фярди криминал давранышын сосиал-психолоъи механизми (мотивасийа). 

Инсанын диэяр ямялляри кими фярди криминал давранышын сосиал-психолоъи 

механизми криминолоъи ядябиййатларда мотивасийа ады иля таныныр. Жинайяткар 

давранышын мотивасийасы мцяййян елементлярин жяминдян йараныр вя онларын 

тяснифаты ашаьыдакы кимидир:1 

- тялябат; 

- мараглар; 

- мотив; 

- мягсяд. 

Щяр щансы ямял кими жинайят дя инсанын фяалиййятинин дцшцнцлмцш 

ирадяви актыдыр. Щяр беля акт шяхсин щяр щансы тялябатынын юдянилмяси иля баьлыдыр. 

Сосиал мязмунуна вя ящямиййятиня эюря тялябатларын бир нечя нювц вардыр: 

- инсанын мювжудлуьуну тямин едян щяйати важиб тялябатлар (гида, 

эейим, юзцнцмцдафия); 

- нормал сосиал тялябатлар (тящсил алмаг, цнсиййят, ади мяишят шяраитляри); 

- якссосиал тялябатлар. Бу тялябатларын юдянилмяси ижтимаи мараглара зиддир 

(сярхошлуг, наркоманийа, сексуал яхлагсызлыг). 

                                      
1 А.И.Алексеев. Криминология и профилактика преступлений. Москва, 1989. Дярслик. сящ. 119-122. 
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Жинайятлярин яксяриййятинин тюрядилмяси тялябатын мязмуну иля дейил, 

онун характери, юдянилмяси цсулу иля баьлыдыр. 

Шяхс тяряфиндян юдянилмяси ящямиййят кясб едян дярк едилмиш вя 

дцшцнцлмцш тялябат артыг мараьа чеврилир. Мараг – конкрет ямялин вя йа 

мцяййян давранышын субйектив сябябидир. Фярди марагларла ижтимаи марагларын 

цст-цстя дцшмямяси жинайятин тюрядилмясиня сябяб ола биляжяк конфликтли вязиййят 

йарадыр. 

Беляликля, фярди криминал давранышын билаваситя психолоъи сябябляриндян 

бири шяхсин ижтимаи марагларын зиддиня олараг тялябатын юдянилмясиня жан 

атмасыдыр. 

Конкрет жинайятин тюрядилмясинин психолоъи механизмини тяшкил едян 

елементляр ися мотив вя мягсяддир. Мотив вя мягсяд жинайяткар гясди 

формалашдырыр вя ижрайа йюнялдир. Бу сябябдян жинайятин мотив вя мягсяди 

жинайят тюрядиляня гядяр йараныр. Жинайятлярин сийаси, тамащла баьлы, зоракы-

ероистик вя с. мотивляри вардыр. 

Шяхсин криминал давранышынын щяр бир мярщяляси жинайят тюрядян шяхсин вя 

ятраф мцщитин гаршылыглы тясиринин нятижясидир. Жинайяткар давранышын 

механизминин схеми ашаьыдакы кимидир1: 
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гярарын ижра 
олунмасы 
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Н  Я Т И Ъ Я 

Cinayət törədənin şəxsiyyəti kriminoloji tədqiqatların əsas obyekti 

olduğu səbəbindən, həmçinin cinayətlərin səbəblərinin məzmunun dərk 

olunması əsas vasitələrindən biri kimi anlayışının verilməsi zəruridir. 

Aparılan araşdırmalara yekun vurub cinayət törədənin şəxsiyyətinə  

aşağıdakı kimi anlayış vermək olar: cinayət törədənin şəxsiyyəti kriminogen 

mühitin təsiri altında formalaşaraq onun davranışına təsir göstərən sosial və 

psixofizioloji xüsusiyyətlərin cəmidir. Qeyd olunan anlayış kriminogen 

mühiti, həmçinin cinayəti törədənin şəxsiyyətinin strukturuna daxil olan 

sosial və psixofizioloji xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir. 

Hər hansı sosial və ya psixofizioloji xüsusiyyətin kriminogen mühitin 

katalizatorları olmadan  kriminal davranışın törədilməsini şərtləndirən amil 

kimi çıxış etməsi mübahisəlidir. Bundan başqa yalnız bir kriminogen 

xüsusiyyət (sosial və ya psixofizioloji) cinayət törədənin şəxsiyyətinin bütün 

məzmunu açıqlaya bilməz. Həm sosial, həmçinin psixifizioloji xüsusiyyətlər 

vəhdətdə olmaqla bir-birini tamamlayır və insanda kriminal davranışın 

törədilməsi üçün iradəvi keyfiyyətlər, əminlik və qətiyyət yaradır. 

Lakin cinayət törədənin daha fundamental araşdırılması, elmi-nəzəri və 

təcrübi problemlərinin daha sistemli və uzunmüddətli öyrənilməsi üçün 

“Kriminoloji personologiya” adlı kriminoloji silsiləyə aid olan fənnin tədrisi 

artıq günümüzün tələbidir. Artıq kriminologiya elminin daxilində 

kriminoloji viktimologiya, ailə kriminologiyası, siyasi kriminologiya, 

iqtisadi kriminologiya və s. istiqamətlərin nəzəri və metodoloji bazası 

formalaşmaqdadır. Hesab ediri ki, kriminoloji personologiya cinayət 

törədənin şəxsiyyəti haqqında araşdırmaları bir araya gətirməklə göstərilən 

istiqamətləri əhatə etməlidir: 

- cinayət törədənin şəxsiyyətinin elmi-nəzəri əsaslarının və tədqiqat 

modellərinin müəyyən edilməsi; 
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- cinayət törədən şəxsin kriminoloji tədqiqinin ilkin müəddəalarının, 

prinsip və vəzifələrinin müəyyən edilməsi; 

- cinayət törədən şəxsin tipologiyasının verilməsinin vahid 

yanaşmasının müəyyən edilməsi; 

- fərdi kriminal davranış mexanizminin öyrənilməsi və 

profilaktikasının elmi tədqiqinin təmin edilməsi; 

- cinayət törədən şəxsin kriminoloji tədqiqinin  metodoloji 

bazasının formalaşdırılması; 

- ayrı-ayrı cinayətlər üzrə (yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən 

törədilən cinayətlər, mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər, zorakı cinayətkarlıq 

və s.) şəxsiyyətin kriminoloji tədqiqinin uyğun konsepsiyasının və 

məzmununu təşkil edən istiqamətlərin tədqiqi; 

- cinayət törədən şəxslərin şəxsiyyətlərinin tədqiqi vasitəsilə 

kriminoloji proqnozların verilməsi və s. 

Ъинайяткарын шяхсиййятинин тядгиги тякъя кримнолоэийа елминин  инкишафы 

цчцн ящямиййят кясб етмир. Бу проблемин щямчинин, тяърцби ящямиййяти дя 

вардыр. Ъинайятлярин цстцнцн ачылмасы вя хябярдар олунмасында шяхсиййятля 

баьлы факторлар, чох вахт щялледиъи рол ойнайырлар вя ашаьыдакы истигамятлярдя 

тятбиг едилир: 

- шяхсляря эюря ъинайяткарлыьын статистик анализиндя; 

- конкрет ъинайятлярин баш вермя сябяб вя шяраитинин юйрянилмясиндя; 

- ъязанын тятбиги заманы мящкямялярин фяалиййятиндя; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти заманы. 


